
HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS ry 
HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING rf 

SÄÄNNÖT 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 § Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys ry, 
Helsingfors Psykoterapiförening rf  ja sen kotipaikka on Helsinki. 
Englanninkielisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Helsinki 
Association of Psychoanalytic Psychotherapy. 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

2 § Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 

Yhdistyksen tarkoituksena on psykoanalyyttisen psykoterapian teorian, 
tutkimuksen ja käytännön edistäminen ja kehittäminen sekä 
psykoanalyyttisen tiedon saatavuuden lisääminen. 

Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys 

1. ylläpitää jäsenluetteloa 

2. harjoittaa jäsenistöä palvelevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia. 

4. järjestää psykoanalyyttista jatko-ja täydennyskoulutusta jäsenistönsä 
ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

5. pyrkii seuraamaan psykoterapeutin ammatinharjoittamiseen 
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja informoimaan niistä 
jäsenistöä 

6. pitää yhteyttä viranomaisiin ja päättäjiin psykoterapeuttisen 
työn edellytysten parantamiseksi 

7. harjoittaa ohjaus- ja neuvontapalvelua psykoterapiaan 
hakeutuville 
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8. toimii psykoterapeuttikoulutusyhteisönä ja alansa 
asiantuntijana yhteistyössä muiden 
psykoterapiakoulutusyhteisöjen kanssa ja järjestää 
pätevyyteen johtavaa psykoanalyyttista 
psykoterapeuttikoulutusta itsenäisesti sekä muiden  
koulutusorganisaatioitten kanssa. 

9. toimii alansa tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Yhdistyksellä on eettinen toimikunta(luottamustoimikunta), 
julkaisutoimikunta, koulutustoimikunta ja tieteellinen 
toimikunta sekä pätevyyslautakunta. Yhdistyksellä on 
menettelytavat ja perusteet psykoterapiakouluttajapätevyyden 
myöntämiseksi. Tarpeen mukaan voidaan asettaa uusia 
toimielimiä.Yhdistys toimii yhteistyössä muiden 
psykoterapiayhteisöjen kanssa, osallistuu alansa 
kansainväliseen, tieteelliseen ja ammatilliseen yhteistyöhön 
sekä järjestää muuta vastaavanlaista, tarpeelliseksi 
katsomaansa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alansa julkaisutoimintaa, ottaa 
vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

JÄSENET 

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva tai 
työskentelevä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jolla on 
psykologin, lääkärin tai muun soveltuvan alan korkeakoulu- tai ammatillinen 
tutkinto ja vähintään erityistason psykoterapiakoulutus psykoanalyyttisessa 
psykoterapiassa. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta 
varsinaiset jäsenet samoin kuin eläkeläisjäsenet. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
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JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai 
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa 
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

JÄSENMAKSU 

5 § Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous, 
samoin eläkeläisjäsenten jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

HALLITUS 

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) 
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus 
nimeää alaisuudessaan toimivan koulutustoimikunnan, eettisen toimikunnan, 
julkaisutoimikunnan, tieteellisen toimikunnan ja pätevyyslautakunnan. Hallitus 
voi nimetä tarpeen mukaan uusia toimielimiä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos 
vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaanluettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
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7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, 
kaksi yhdessä. 

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen 
vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
helmi-maaliskuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen  
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä 
yksi ääni. 

Yhdistyksen kokoksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annatuista äänistä. Äänet ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

10 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän  
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. 

VUOSIKOKOUS 

11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
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2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien 
lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen 
suuruudet 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille 
varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
kahdessa vähintään kahden viikon välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


